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บทคดัย่อ 
รายงานวิจยัฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตน้ทุนการขนส่งโดยค านวณจากเง่ือนไขของเทอม

การคา้ระหว่างประเทศและเปรียบเทียบตน้ทุนในการตดัสินใจเลือกใช้เทอมการคา้ระหว่างประเทศให้
เหมาะสม โดยท าการศึกษากระบวนการโลจิสติกส์ของการขนส่งช้ินส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์ จาก
บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วน(Suppliers) ไปยงับริษทัอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยศึกษากรณีของบริษทั วาลีโอ 
ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั การศึกษาไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนการขนส่งสินคา้ในเทอม
การคา้แบบ DDP ท่ีบริษทัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนักบัการขนส่งในเทอมการคา้อ่ืน ๆ และรูปแบบท่ีจะใชใ้นการ
จดัส่งสินคา้โดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบจริง โดยอา้งอิงการค านวณหาผลลพัธ์ดว้ยหลกัการ การคิดค่า
เส่ือมราคาของทรัพยสิ์น (Depreciation Method) ผลจากการเปรียบเทียบตน้ทุนการขนส่งสินคา้ระหว่าง
การใชเ้ทอมการคา้ระหว่างประเทศแบบ DDP (Delivered Duty Paid) ท่ีบริษทั วาลีโอ ออโตโมทีฟ ใช้
อยู่ในปัจจุบนั กับเทอมการคา้ระหว่างประเทศแบบ FCA (Free Carrier) แบบใช้บริการผูใ้ห้บริการ
ขนส่งสินคา้ พบว่ารูปแบบเทอมการคา้ระหว่างประเทศแบบ FCA (Free Carrier) แบบใช้บริการผู ้
ใหบ้ริการขนส่งสินคา้ สามารถลดตน้ทุนการขนส่งสินในการน าเขา้สินคา้จากผูผ้ลิตช้ินส่วนได ้
 

บทน า 
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมท่ีบทบาทมีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจในประเทศ เป็นอุตสาหกรรมท่ีกระตุน้ให้เกิดการจา้งงาน, การน าเขา้-ส่งออก, การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นอุตสาหกรรมยานยนต์จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะการลดตน้ทุนในแต่ละ
กระบวนการใหต้ ่าท่ีสุด ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการสร้างก าไรใหก้บัทุกองคก์ร บริษทั วาลีโอ ออโตโมทีฟ 
(ประเทศไทย) จ ากดั  ซ่ึงเป็นหน่ึงในบริษทัยานยนตท่ี์มีขนาดใหญ่และมีลูกคา้อยูเ่ป็นจ านวนมากท าให้
การปรับเปล่ียนหรือแกไ้ขกระบวนการต่าง ๆ ขององคก์รนั้นเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากอาจส่งผลกระทบ
ต่อกระบวนการอ่ืน ๆ ท าใหอ้งคก์รไม่หาแนวทางท่ีจะปรับเปล่ียนแกไ้ขกระบวนการท่ีสามารถสร้างผล



 

ก าไรโดยการลดตน้ทุนได ้ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของ และปัญหาของ  “การลดตน้ทุนในการ
ขนส่งจากการน าเขา้วตัถุดิบและช้ินส่วนยานยนต”์ ท าใหผู้ว้ิจยัไดจ้ดัท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดตน้ทุน
การขนส่งโดยการปรับเปล่ียนเทอมการคา้ (Incoterms) ในการน าเขา้วตัถุดิบ ซ่ึงจะท าการวิจยัโดยการ
เปรียบเทียบจากปัจจยัการขนส่งและมูลค่าการขนส่งจากผูจ้ดัหาวตัถุดิบ (Supplier) จนถึงองค์กรใน
รูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงงานวิจยัน้ีจะแสดงผลลพัธ์ทั้ งก่อนและหลงัการปรับเปล่ียนเทอมการคา้ระหว่าง
ประเทศทั้งในรูปแบบ ขอ้ดีและขอ้เสีย (Pros and Cons) และตน้ทุนการขนส่งท่ีลดลง (Saving Cost) 
ผลลพัธ์ของงานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ บริษทั วาลีโอ ออโตโมทีฟ ในกิจกรรมดา้นการขนส่ง
และแผนกอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผูป้ระกอบการในธุรกิจดา้นการผลิตต่าง ๆ ท่ีสามารถน า
แนวทางในการปรับเปล่ียนเทอมการคา้ในวิจยัคร้ังน้ีไปพฒันาต่อเป็นแนวทางอ่ืน ๆ ต่อไปได ้
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ผูว้ิจัยได้ท าการทบทวนทฤษฏี เทอมการคา้ระหว่างประเทศ 2020 (Incoterms 2020) และ 
รูปแบบการขนส่งต่าง ๆ รวมถึงไดท้  าการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  สวรินทร์ เสาวคนธ์ (2552)  
ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายระหว่างประเทศของไทย ชชัสรัญ รอดยิ้ม 
(2551) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองกลยทุธ์การตลาดในการกระจายสินคา้จากผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภคในอุตสาหกรรม
ยานยนต ์ประจกัษ ์พินิจ (2552) ท าการศึกษาการลงทุนในการตดัสินใจซ้ือรถขนส่ง โดยเคร่ืองมือของ
วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้จะเก่ียวขอ้งกบัเทอมการคา้ระหว่างประเทศ และการปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ขนส่งเพื่อลดตน้ทุนในกิจกรรมขนส่งโดยใช้การวิเคราะห์แตกต่างกนัไป เช่น การวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อราคา หรือ การหารูปแบบการขนส่งท่ีประหยกัท่ีสุดซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือทั้งการลด
ตน้ทุนในกระบวนการขนส่ง และ เทอมการคา้ระหว่างประเทศมาเป็นแนวทางการด าเนินงาน เพื่อท า
การเปรียบเทียบการเลือกใชเ้ทอมการคา้ระหวา่งประเทศท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

 
วธีิการด าเนินการวจิัย 

ผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลการส่งมอบสินคา้จากผูจ้ดัหาวตัถุดิบสองเจา้ ท่ี
บริษทัไดด้ าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ศึกษาในเชิงลึกถึงสินคา้ท่ีบริษทัไดน้ าเขา้มาว่าแต่ละรุ่นและจ านวน
ต่อรุ่น ท่ีบริษัทได้มีการน าเข้ามานั้ นมีปัจจัยอะไรและราคาเท่าไรบ้าง ครอบคลุมถึงขั้นตอนการ



 

ด าเนินการ พร้อมทั้งความถ่ีในการจดัส่งของผูจ้ดัหาและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในการขนส่งสินคา้ของผู ้
จดัหาแต่ละเจา้ โดยทางผูว้ิจยัไดแ้บ่งวิธีการด าเนินการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล และ ค าตอบท่ีมีความ
แม่นย  า ครอบคลุมทุกประเด็นอยา่งสมบูรณ์เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดใ้ช้
เทคนิคทั้ง 2 รูปแบบ 
  1. การสัมภาษณ์ (Interview) การก าหนดประเด็นค าถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยการเตรียมแนวค าถาม
การสมัภาษณ์ไวล่้วงหนา้เพราะสามารถยดืหยุน่และกระท าไดโ้ดยง่าย  
  2. การสังเกต (Observation) ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) คือการ
สังเกตท่ีผูส้ังเกตโดยเขา้ไปมีส่วนร่วมกบักลุ่มคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีศึกษาและใชก้ารจด
บนัทึกขอ้มูลส าคญั 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิจยัคร้ังน้ี ทางผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ (Interview)  
2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสงัเกต (Observation) 
3. การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research)  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผูศึ้กษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลมา
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (พรรณนา) เพื่อมาวิเคราะห์เน้ือหาและท าการสรุปผลจากการจดบนัทึกหรือ
สัมภาษณ์ ในเร่ืองกระบวนการน าเขา้สินคา้ และ น าเสนอแนวทางการลดตน้ทุนการขนส่งโดยการ
เปล่ียนแปลงเทอมการคา้ระหว่างประเทศ ท่ีจะท าใหส้ามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์รได ้ วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการเปรียบเทียบน าขอ้มูลท่ีได้รับมาเปรียบเทียบเพื่อหาผลต่างของจ านวนขอ้มูล โดยใช้
สมการค านวณดงัต่อไปน้ี   

X – Y = S 
X = เทอมการคา้ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั         Y = เทอมการคา้ท่ีใชใ้นการศึกษา  
S = ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ 
 

 



 

การสรุปผลข้อมูล จากการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ท าให้เกิดรูปแบบขอ้มูลในการ
ตดัสินใจเปล่ียนเทอมการคา้ระหว่างประเทศออกมาหลากหลายรูปแบบ โดยจะน าขอ้มูลเพื่อด าเนินการ
เปรียบเทียบและ คดัเลือกเทอมการคา้ระหวา่งประเทศท่ีเหมาะสมในขั้นตอนต่อไป 
 

ผลการศึกษาวจิัย 
ผลการศึกษาวิจยั โดยการแสดงขอ้มูลในเชิงเปรียบเทียบระหว่างการใช้เทอมการคา้ DDP 

(Delivered Duty Paid) แบบท่ีทางบริษทัใช้อยู่กบัเทอมการคา้ระหว่างประเทศ FCA (Free Carrier) ท่ี
ทางผูว้ิจยัไดน้ ามาใชก้บัการวิจยัคร้ังน้ี ผลการวิเคราะห์จะเปรียบเทียบโดยราคาท่ีสามารถประหยดัได ้
(Saving Cost) หลงัจากการเปล่ียนแปลงเทอมการคา้ระหว่างประเทศและการเปรียบเทียบโดยอา้งอิง
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยท่ีก าหนดราคาในการสั่งซ้ือสินคา้จากผูจ้ดัหาสินคา้เท่ากนัทุกเทอมการคา้
ระหว่างประเทศ ทางผูว้ิจัยได้น าเสนอวิธีการศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและการด าเนินงาน
ศึกษาวิจยั รวมไปถึงการวิเคราะห์ค านวณหาตน้ทุนแต่ละประเภท โดยแบ่งตามรูปแบบเทอมการคา้
ระหวา่งประเทศแต่ละประเภท โดยขอน าเสนอผลการศึกษาท่ีรวบรวมมาตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  1) การศึกษาจากเอกสารวางบิลของผูจ้ดัหาสินคา้ (Invoice) ยอ้นหลงัท่ี
ไดรั้บจากลูกคา้ ท าให้ทราบถึงความผนัผวนของราคาและรูปแบบของบรรจุภณัฑข์องสินคา้ท่ีไม่ไดมี้
การเปล่ียนแปลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบนั 2) การศึกษาขอ้มูลจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ 
(Personal interview) โดยท าการสอบถามข้อมูลจากพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับสินค้า จากการ
สอบถามท าใหท้ราบถึงรูปแบบของการขนถ่ายสินคา้ท่ีทางบริษทัไดท้  าการตกลงกบับริษทัผูจ้ดัหาสินคา้
ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีค่อนขา้งซบัซอ้นและตารางการขนส่งสินคา้ของผูจ้ดัหาสินคา้ทั้ง 2 ราย 3) การสังเกต
และปฏิบติั (Observation and Operation) ในขั้นตอนน้ีทางผูว้ิจยัไดท้  าการสังเกตการการขนถ่ายสินคา้



 

จากรถบรรทุกสินคา้ของบริษทัผูจ้ดัหาสินคา้มาให้กบัทางบริษทัในระยะเวลา 1 เดือนท าให้ทราบถึง
ขอ้ก าหนดลกัษณะการขนยา้ยสินคา้และรูปแบบการจดัเรียงผลิตภณัฑใ์นแต่ละพาเลท 

ตารางแสดงขอ้มูลสินคา้ประเภท Valve (ขอ้มูลบริษทั วาลีโอ ออโตโมทีฟ) 

ตารางแสดงขอ้มูลสินคา้ประเภท Gasket (ขอ้มูลบริษทั วาลีโอ ออโตโมทีฟ) 
 

สถิติการส่ังซ้ือของสินค้าประเภท Gasket และ Valve จากผู้จัดหาสินค้า และ ข้อมูลการพยากรณ์การ
ส่ังซ้ือในอนาคต จากการเกบ็รวบรวมและศึกษาขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้ประเภท Gasket และ Valve จาก

ฐานขอ้มูลของบริษทัท าใหท้ราบถึงปริมาณการสัง่ซ้ือสินคา้จากผูจ้ดัหาสินคา้  
1. รูปการของการสัง่ซ้ือสินคา้ ปริมาณการสัง่ซ้ือสินคา้จากผูจ้ดัหาสินคา้ 



 

2. ปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ จากการรวบรวมขอ้มูลท าให้ทราบถึงปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้เฉล่ียใน

แต่ละสปัดาห์ 

ตารางแสดงปริมาณการสัง่ซ้ือสินคา้จากบริษทัจดัหาสินคา้ CPP (ขอ้มูลบริษทั วาลีโอ ออโตโมทีฟ) 
 

 
ตารางแสดงปริมาณการสัง่ซ้ือสินคา้จากบริษทัจดัหาสินคา้ Nichias (ขอ้มูลบริษทั วาลีโอ ออโตโมทีฟ) 

 
วธีิการค านวณจ านวนพาเลททีเ่พยีงพอ ต่อการส่ังซ้ือสินค้าในแต่ละรุ่นจากผู้จัดหาสินค้า 

พาเลท (Pallet) ท่ีใช้ส าหรับการขนส่งสินคา้ประเภท Gasket และ Valve จากผูจ้ ัดหาสินคา้
ตวัอยา่ง เป็นพาเลทท่ีมีขนาด มาตรฐานยโุรปคือ กวา้ง 120 cm ยาว 100 cm สูง 150 cm ซ่ึงจ านวนพาเลท
นบัเป็นตน้ทุนของการขนส่งสินคา้อย่างหน่ึงและการค านวณปริมาณพาเลทนั้นมีผลอย่างมากในการ



 

เลือกประเภทของรถบรรทุกในการขนส่ง ทางผูว้ิจยัจึงไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลปริมาณการขนส่งสินคา้
แต่ละรอบเพื่อท าการค านวณจ านวนพาเลทท่ีตอ้งใช ้
 
ข้อมูลผู้ให้บริการรับขนส่งสินค้า ที่สามารถตอบสนองต่อข้อก าหนดของบริษัทได้ 

ผูจ้ดัท าไดท้  าการติดต่อสอบถามกบัผูใ้หบ้ริการรับขนส่งสินคา้ท่ีสามารถตอบรับขอ้ก าหนดของ
บริษทัได้เพื่อท าการเจรจาสอบถามค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งใช้ในการขนส่งสินคา้ในแต่ละรอบและอธิบาย
ขอ้ก าหนดการขนส่งสินคา้ รวมถึงวนัท่ีในการรับสินคา้ โดยหลงัจากการเจรจาตกลงราคาในการขนส่ง
สินคา้ของผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้และทางบริษทัท าใหไ้ดร้าคาสุดทา้ยดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางแสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ของผูใ้หบ้ริการขนส่งแต่ละราย   
(ขอ้มูลบริษทั วาลีโอ ออโตโมทีฟ) 

 
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการน าเข้าสินค้าระหว่างเทอมการค้าทีน่ ามาเปรียบเทียบ 

หลงัจากการเปล่ียนแปลงเทอมการคา้ท าให้ตน้ทุนการสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัจดัหาสินคา้ทั้ง
สองรายลดลงโดยการเปล่ียนแปลงเทอมการคา้ช่วยลดตน้ทุกการสั่งซ้ือสินคา้ของบริษทั CPP อยู่ท่ี 
2,723 บาท/รอบ และ การเปล่ียนแปลงเทอมการคา้ช่วยลดตน้ทุกการสัง่ซ้ือสินคา้ของบริษทั Nichias อยู่
ท่ี 278 บาท/รอบ 
สรุปเปรียบเทยีบผลการด าเนินงาน 

สรุปเปรียบเทียบผลการศึกษาในแต่ละเทอมการคา้ รูปแบบเทอมการคา้ระหว่างประเทศ DDP 
(Delivered Duty Paid) ท่ีทางบริษทัใชอ้ยู่ในปัจจุบนันั้นมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย โดยขอ้ดีคือทางบริษทัไม่
ตอ้งกงัวลถึงความเส่ียงในการรับผิดชอบในสินคา้จนกระทัง่สินคา้มาส่งท่ีบริษทัและไม่จ าเป็นตอ้งเพิ่ม



 

พนักงาน หรือ เพิ่มภาระงานให้กบัพนักงานท่ีปฏิบติังานอยู่ ณ ปัจจุบนั ส าหรับรูปแบบเทอมการคา้
ระหว่างประเทศ FCA ( Free Carrier) ท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเป็นเทอมการคา้ท่ีถูกใชอ้ยา่งแพร่หลายใน
ปัจจุบนั ดว้ยเทอมการคา้น้ีทางบริษทัจ าเป็นจะตอ้งแบบรับความรับผิดชอบท่ีมากข้ึน และ มีขั้นตอนท่ี
เพิ่มมากข้ึนแต่ในความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนนั้นก็มีผลประโยชน์ต่อบริษทัมากมายโดยขอ้ดีหลกั ๆ ของ
การเปล่ียนแปลงเทอมการคา้น้ีคือ ตน้ทุนท่ีลดลง หลงัจากรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดทาง
ผูจ้ดัท าจึงไดท้  าตารางสรุปผลการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงเทอมการคา้ระหว่างเทอมการคา้ท่ีใชอ้ยู่
ในปัจจุบนั DDP (Delivered Duty Paid) และ FCA (Free Carrier) ในลกัษณะขอ้ดี (Pros) และ ขอ้เสีย 
(Cons) รวมถึงตน้ทุนท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้โดยมีขอ้มูลดงัตารางต่อไปน้ี  

 

 
 

การขนส่งสินค้าในปัจจุบัน Free Carrier (FCA) 
กรณบีริษัทเลือกใช้บริการผู้ให้บริการขนส่งสินค้า 

Supplier ข้อดี (Pros) ข้อเสีย (Cons) ต้นทุนการ
ขนส่ง 

Central 
Precision 
Parts 
 
 

-มีการเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่บริษทั 
- บริษทัสามารถควบคุม 
วางแผน การขนส่ง หรือ การ
ไหลของสินคา้ไดเ้อง 

- เพิ่มความเส่ียง และ ความ
รับผดิชอบในการขนส่งสินคา้ 
- เพิ่มความซบัซอ้นเพราะตอ้ง
ติดต่อกบัผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้
อีกที 

 
220,000 บาท 

Nichias 
 
 

- บริษทัสามารถควบคุม 
วางแผน การขนส่ง หรือ การ
ไหลของสินคา้ไดเ้อง 

- เพิ่มตน้ทุนการขนส่งใหก้บั
บริษทั 
- เพิ่มความเส่ียงในการขนส่ง 
- เพิ่มความซบัซอ้นเพราะตอ้ง
ติดต่อกบัผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้
อีกที 
 

 
240,000 บาท 



 

ตารางสรุปเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียระหวา่งเทอมการคา้แบบ DDP และ FCA 

 
สรุปผลการวจิัย 
 เม่ือพิจารณาถึงตน้ทุน บริษทัควรตดัสินใจเลือกเปล่ียนรูปแบบเทอมการคา้ระหวา่งประเทศจาก 
DDP (Delivered Duty Paid) เป็น FCA (Free Carrier) ในการน าเขา้สินคา้ประเภท Valve จากผูจ้ดัหา
สินคา้บริษทั Central Precision Partsโดยใชบ้ริการผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ เน่ืองจากสามารถลดตน้ทุน
การขนส่งจากเทอมการคา้ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัไดม้ากถึง 179,781 บาท/ปี รวมถึงเพิม่ความสามารถในการ
ควบคุมการไหลของสินคา้จากผูจ้ดัหาสินคา้มายงับริษทัไดเ้อง แต่ในส่วนของการน าเขา้หรือสั่งซ้ือ
สินคา้ประเภท Gasket จากบริษทั Nichias นั้ นทางบริษทัควรเลือกใช้เทอมการคา้ระหว่างประเทศ
แบบเดิมถึงแมว้่าจะไม่สามารถเพิ่มความยดืหยุน่ของการไหลของสินคา้ได ้แต่ก็ไม่จ าเป็นตอ้งเพิ่มภาระ
ความรับผิดชอบในกิจกรรมการขนส่ง และ ขนถ่ายสินคา้เช่นกนั โดยกรณีท่ีเปล่ียนแปลงเทอมการคา้
เป็น FCA (Free Carrier) กบั บริษทั Nichias นั้นท าให้บริษทัตอ้งเพิ่มตอ้งทุนการขนส่งในกรณีของการ
ใช้บริการผูใ้ห้บริการขนส่ง โดยกรณีใชบ้ริการขนส่งสินคา้จะมีตน้ทุนการขนส่งท่ีเพิ่มข้ึน 217,560 
บาท/ปี  

 
 
 
 

การขนส่งสินค้าในปัจจุบัน Delivered Duty Paid (DDP) 

Supplier ข้อดี (Pros) ข้อเสีย (Cons) ต้นทุนการ
ขนส่ง 

Central 
Precision 
Parts 

- ไม่เพิ่มภาระ และ ความ
รับผดิชอบใด ๆ ใหก้บั
บริษทั 
- ความรับผดิชอบทั้งหมดอยู่
ท่ีผูจ้ดัหาสินคา้ 

- ความยดืหยุน่ในการขนส่ง
สินคา้ต ่า 
- ตน้ทุนราคาสินคา้สูง 
- เสียโอกาสในการลดตน้ทุน
ใหก้บับริษทั 

400,385 บาท 

Nichias 27,415 บาท 
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